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1. Indledning 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har udarbejdet fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser. 

Fredningsforslaget er beliggende i hhv. Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner og er for 

de berørte arealer i Hillerød udarbejdet i samarbejde med kommunen. 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
(Miljøvurderingsloven LBK nr. 448 af 10/05/2017) skal der jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 og 2 
udarbejdes en miljøvurdering, for planer og programmer hvor disse enten fastlægger rammerne for 
fremtidige anlægstilladelser til projekter eller medfører krav om en vurdering af virkningen på et 
internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.  
 
 

1.1 Ikke teknisk resume 
Forslag til fredning af Esrum Søs omgivelser er miljøvurderet i henhold til afsnit II i Lov nr. 448 af 10.05.2017 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Ifølge loven skal planer og 
programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af planen kan antages at få væsentlig indvirkning på 
miljøet.  

 
Dette udkast til miljøvurdering foretager en konsekvensvurdering i forhold til de tre emner; ”Biologisk 

mangfoldighed”, ”Landskab” og ”Befolkningen herunder materielle goder og menneskers sundhed”. Det 

konkluderes på baggrund af denne konsekvensvurdering, at gennemførsel af fredningsforslaget ikke vil 

medføre en væsentlig negativ påvirkning på ovenstående emner.   

 

1.2 Overordnet beskrivelse af Fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser 
Fredningsforslaget reviderer og samler ni gældende fredninger i umiddelbar nærhed til Esrum Sø. Forslaget 

omfatter dertil en udvidelse af det i forvejen fredede område. Det samlede fredningsforslag omfatter i alt 

717,8 ha. 

De tre primære grunde til fredningsforslaget er:  

 Området omkring Esrum Sø rummer store bevaringsværdige landskabs-, natur- og kulturværdier.  

 De eksisterende fredninger omkring Esrum Sø er utidssvarende. 

 Offentlighedens begrænsede adgang til Esrum Sø og dens omgivelser. 

Fredningen har til formål at: 

 bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det markante 

istidslandskab og over Esrum Sø. 

 sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og 

planteliv. 

 medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for 

i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 133 - 

Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov.  

 sikre og forbedre offentlighedens mulighed for adgang til området. 

 skabe mulighed for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab 
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1.3 Geografisk afgrænsning 
Fredningsforslaget er beliggende i hhv. Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner. Forslagets 

fysiske udstrækning fremgår af forslagets kortbilag 1, som er gengivet på nedenstående billede. Arealer 

udenfor fredningsgrænsen vil ikke blive berørt af forslaget, og indgår derfor ikke i miljøvurderingen. 

 

Kort 1. Fredningskort for Esrum Søs omgivelser.  

 

1.4 Afgrænsningsrapportens indhold 
Danmarks Naturfredningsforening har forud for udarbejdelsen af denne miljøvurdering udarbejdet 
en afgrænsningsrapport. Fredningsnævnet for Nordsjælland har sendt denne i høring i perioden fra den 21. 
oktober til den 19. november 2018 hos følgende potentielt berørte myndigheder: 
 
• Miljø- og Fødevareministeriet – Miljøstyrelsen & Naturstyrelsen 
• Slots- og Kulturstyrelsen 
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• Gribskov Kommune 
• Helsingør Kommune 
• Fredensborg Kommune 
• Hillerød Kommune   
 
Der indkom 5 høringssvar vedr. afgrænsningsrapporten fra hhv. Miljøstyrelsen, Gribskov, Helsingør, 
Fredensborg og Hillerød Kommuner. 
 
Miljøstyrelsen anbefaler, at den kommende miljøvurdering, under emnet materielle goder, forholder sig til 
etablering af ny sti over privat ejendom, herunder beskriver, hvorledes evt. påvirkninger er søgt begrænset, 
og hvorledes der vil blive kompenseret for sådanne påvirkninger om etablering af ny sti over privat 
ejendom behandles. 
 
Gribskov Kommune har ingen bemærkninger til afgrænsningen af miljørapportens indhold eller yderligere 
oplysninger, der kan indgå i miljøvurderingen. Kommunen gør dog opmærksom på at det er uklart hvem 
der udarbejder miljøvurdering og hvem der er myndighed. 
 
Helsingør Kommune er enige i høringsmaterialets emneafgrænsning, men har dog et par supplerende 
bemærkninger: 

 Vedr. miljøfaktoren Biologisk mangfoldighed: Ud over påvirkningen af Natura 2000 området, bør 
det belyses hvordan anlæg af en sti påvirker eventuelle områder omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, som stien krydser eller kommer i nærheden af. Der bør i den 
forbindelse ses både på anlægsfasen, driftsfasen og betydningen af den øgede trafik. 

 Vedr. miljøfaktoren Befolkningen, levevilkår, materielle goder etc. : Det bør belyses, hvilken effekt 
etableringen af en sti på ejendommen har på livskvaliteten for lodsejerne i området. Der bør i den 
forbindelse ses både på anlægsfasen, driftsfasen og betydningen af den øgede trafik. Det bør 
desuden belyses, hvilken effekt gennemførelsen af en plejeplan har for den enkelte lodsejers 
livskvalitet. 

 Vedr. miljøfaktoren Landskab: Det bør belyses hvilken effekt gennemførelsen af en plejeplan har 
for landskabet. 

 
Fredensborg Kommune har følgende bemærkninger:  

 Kommunen finder at anlægsarbejde og færdsel i berørte beskyttede naturtyper § 3 udenfor Natura 
2000 området også bør medtages, da disse er leve- og voksesteder for vilde dyr og planter. 

 Påvirkning af habitatdirektivets bilag IVa arter – også udenfor Natura 2000 området - bør indgå i 
miljørapporten. Især beskæring af levende hegn mm kan have betydning for flagermus færdsel 
gennem landskabet. Derudover kommer hensynet til beskyttelse af paddearters levesteder og 
deres spredningsmuligheder. Manglende data kan forsinke etablering af stien samt påvirke den 
endelig placering af stien, hvis den er i uoverensstemmelse med hensynet til bevarelse af 
habitatdirektivets bilag IVa arters levesteder eller andre sjældne arter. 

 Det er kommunens vurdering at etablering af stien kan have betydning for afstrømning af vand 
både naturligt fra terræn samt fra de markdræn og vandløb til Esrum Sø, som stien krydser. Afledte 
effekter skal derfor belyses i miljørapporten. 

 
Hillerød Kommune har følgende bemærkninger: 

 Under miljøfaktoren ”biologisk mangfoldighed”, bør der også stå under Mulig påvirkning: 
”Etablering af sti vil medføre anlægsarbejder og øget færdsel i Natura 2000 område nr. 31 og 
påvirke beskyttede naturtyper (§ 3 områder). Det kan ikke udelukkes, at anlæg af sti kan påvirke 
bilag IV arter nævnt i Habitatdirektivet.” 
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På baggrund af høringen afgrænses de væsentligste emner i miljørapporten således til følgende 
emner: 

 Biologisk mangfoldighed  

 Landskab 

 Befolkningen herunder materielle goder og menneskers sundhed 

 

1.5 Forhold til andre planer og programmer 
Som led i Miljøvurderingen vurderes fredningsforslagets potentielle konflikter med andre planer.  

Fredningsforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende planforhold. Der henvises til 

fredningsforslagets kap. 4 Frednings- og planmæssige forhold, hvori der er redegjort for fredningsforslagets 

forhold til andre planer og programmer. 

I forhold til forslag om ny sti henvises i øvrigt til fredningsforslagets kortbilag 3. Her fremgår det at forslag 

til ny sti er foretaget i overensstemmelse med både fingerplanen og de fire ovenstående kommuneplaner.  

Fredningsforslaget er vurderet i forhold til nedenstående planer:  

Landsplansforhold: 

 Fingerplanen 

 Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

 Natura 2000-plan for Gribskov, Esrum Sø og. Snævret Skov (nr. 133) 

Kommuneplanforhold 

 Gribskov Kommuneplan 

 Helsingør Kommuneplan 

 Fredensborg Kommuneplan 

 Hillerød Kommuneplan 

Lokalplan 

 Der foreligger to lokalplaner for Esrum, hhv. ’lokalplan 11.9 For Esrum Møllegård’ og ’lokalplan 11.6 

Esrum Syd’. 

 Derudover findes en lokalplan – F27, Fredensborg Søpark, for bebyggelsen ved Maglegårdsvej og 

Kovangen, nord for Fredensborg Slotspark. Lokalplanen fastlægger rammerne for placering af cykel 

og gangsti i Fredensborg Søpark. 

 

1.6 Alternativer, herunder 0-alternativet 
Miljørapporten opstiller alternativer for områdets udvikling uden fredningsinstrumentets 

forvaltningsmuligheder – altså det scenarie hvor kun den gennerelle lovgivning finder anvendelse på 

området.  

Derudover medtager miljørapporten 0-alternativet som referenceramme for at kunne sammenholde 

konsekvenserne af en udvikling uden gennemførsel af fredningsforslaget. 0-alternativet fastlægges som 

den situation hvor de eksisterende fredninger omkring Esrum Sø videreføres som forvaltningsgrundlag. 
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1.7 Metode til miljøvurderingen 
Fredning som planværktøj udmærker sig særligt ved, dets evne til bevare en given tilstand. En fredning kan, 

så at sige, forhindre at samfundsmæssige værdier går tabt ved at nedlægge forbud mod tilstandsændringer. 

På den måde kan særligt beskyttelsesværdige landskaber, naturområder ol. beskyttes mod ødelæggelse. En 

fredning kan dertil også medføre aktive tiltag ifbm. førstegangspleje eller forbedring af offentlighedens 

adgangsforhold.     

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan 

forlanges med hensyn til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder og til, hvor detaljeret planen 

eller programmet er, hvad planen eller programmet indeholder, på hvilket trin i et beslutningsforløb planen 

eller programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et andet trin i det 

pågældende forløb. 

Gennemførsel af fredningsforslaget følges op af plejeplaner hvor det vil være op til kommunen, at foretage 

en vurdering af påvirkninger og afværgeforanstaltninger på et mere konkret niveau. Det er ligeledes 

plejemyndigheden der fastlægger det nøjagtige tracé af eventuelle nye stier. I sagens natur vil 

konsekvensvurderingen derfor være afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere 

vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning. 

 

 

2. Konsekvensvurdering - Biologisk mangfoldighed 
Fredningsforslaget foreslår etablering af ny sti i umiddelbar nærhed af og gennem en mindre strækning af 

Natura 2000 område nr. 133 "Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov". Derfor er fortaget en 

konsekvensvurdering af stiens påvirkning af de naturtyper og arter (biologisk mangfoldighed), som udgør 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Konsekvensvurderingen bygger på Natura 2000 

naturtyper som vil blive direkte berørt og de som ligger i umiddelbar nærhed af ny sti. Der henvises til 

fredningsforslagets bilag 4 for Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.  

Beskyttede dyrearter: Bilag II, IV og V i EU's habitatdirektiv indeholder en lister over udvalgte dyre- og 

plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 

2000-områderne. Til udarbejdelsen af forslag til stiens placering, er potentielle og aktuelle levesteder for de 

beskyttede dyrearter taget i betragtning.     

Endelig er de §3-naturområder, som evt. kan blive påvirket af stiforslaget beskrevet. 

 

2.1 Fuglebeskyttelsesområde 108 
Etablering af den foreslåede sti vil give øget færdsel i fredningsområdet. Stiens trace er derfor placeret 

under størst mulig hensyntagen til ynglefuglene i fuglebeskyttelsesområdet. Der er eksempelvis indlagt en 

afstand på min 300 meter til et potentielt ynglested for havørne syd for ejendommen Skovlund, se kort 4. 

Dette område foreslås desuden udlagt til urørt skov, hvilket vil sikre muligheden for og øge chancen for, at 

havørnen kan yngle uforstyrret i området. 

Ved fredningsforslaget gennemførsel etableres ca. 110 meter ny sti i Fuglebeskyttelsesområdet, se kort 1. 

Den nye sti skal forbinde eksisterende sti i Bramaholm Skov med Møllevangen. Stien foreslås placeret så 
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langt mod nord, at den uforstyrrede centrale del af Bramaholm skov ikke mindskes. Det vurderes således, 

at den forslåede sti ikke ville give anledning til væsentlig forstyrrelse ud over den, der i forvejen 

forekommer i området. 

Fuglende på udpegningsgrundlaget er hhv. hvepsevåge, rød glente, fiskeørn, plettet rørvagtel, isfugl, 

sortspætte, rødrygget tornskade. Der er på DOF basen (Dansk Ornitologisk Forenings database) 59 

forskellige observationer af forskellige fugle i Bramaholm Skov i perioden 2000-2018. Der er fra 

udpegningsgrundlaget kun registreret en rød glente på træk i 2010. Der er i Bramaholm Skov ikke 

registreret ynglende fugle fra udpegningsgrundlaget til Natura 2000 område nr. 133.   

De ynglende fuglearter på udpegningsgrundlaget har en yngleadfærd, der betyder, at det er vanskeligt at 

forudsige, hvor de yngler fra år til år. Det fremgår af Natura 2000 basisanalysen, at det i de tilfælde, hvor 

der er risiko for, at ynglestedet forstyrres, vil være mest hensigtsmæssigt at rette tiltag mod det specifikke 

ynglested.  

I fredningsbestemmelserne fremgår det derfor, at plejemyndighederne af hensyn til bevarelsen af plante- 

og dyrelivet i særlige tilfælde kan fastsætte regler for begrænsning af offentlighedens færdsel i området. 

Endeligt skaber fredningsbestemmelserne grobund for, at efterfølgende plejeplaner tager særligt hensyn til 

de ynglende fugle, der udgør udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde 108.   

Det vurderes således, at fredningsforslagets gennemførsel vil understøtte Natur 2000 planlægningen og 

kan medvirke til, at skabe gunstig bevaringsstatus for områdets fugle. 

 

2.2 Habitatområde H190 
Nedenstående kort (1-4) angiver placeringen af de Naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundlaget 

for Natura 2000 området og som ligger indenfor fredningsområdet samt den omtrentlige placering af stien. 

Arter: Inden for fredningsområdet findes der to kortlagte levesteder for de arter der optræder på 

udpegningsgrundlaget: Det er levesteder for hhv. Stor vandsalamander og Sumpvindelsnegel.  

Sumpvindelsnegl er ved overvågningen fundet i Natura 2000-området ved Stenholts Enge i habitatområde 

H190, hvor der blev fundet over 10 i 2006 og 2012. I alt to lokaliteter indgår i overvågningen af vindelsnegle 

i området. Nogle af lokaliteterne rummer flere forskellige typer af levesteder (habitater). Overvågningen 

har karakter af stikprøvevis undersøgelse af egnede steder på lokaliteterne. Antal fundne snegle udgør 

derfor ofte kun en lille del af det samlede antal på lokaliteten.  

Sumpvindelsnegl vil typisk være at finde i halvhøje bevoksninger af især planten Kær-Star på sumpede/våde 

arealer omkring Stenholts Mølle. Uden for selve levestederne spredes arten sandsynligvis i vandoverfladen 

og som påhæng på vandfugle. Placeringen af stien i forhold til Sumpvindelsneglens levested fremgår af kort 

1. Stien skal på strækningen langs Stenholtsvej etableres langs vejen. Stien berører ikke levestedet for 

Sumpvindelsneglen og vurderes derfor til ikke at have effekt på artens status eller udbredelse. 

Stor Vandsalamander er ved overvågning i alt fundet i 18 småsøer, der alle ligger i habitatområde H117. 

Disse er ikke i nærhed af det foreslåede stiforløb og vil derfor ikke blive påvirket heraf. I denne vurdering er 

indlagt en buffer på 150 m fra ynglevandhullerne, da Stor vandsalamanders levesteder på land 

hovedsageligt vil findes inden for 150 m fra ynglevandhullerne. Derudover er der kortlagt potentielle 

levesteder for Stor Vandsalamander. Kortlægningen er foretaget ved registrering af relevante biologiske og 

strukturelle forhold i områdets småsøer og viser, hvor arten afhængigt af naturtilstanden kan leve. Inden 
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for Natura 2000-området er der kortlagt i alt 49 levesteder, hvoraf tre ligger inden for fredningsforslaget. 

De potentielle levesteder fremgår af kort 1 og 2 og vil ikke blive direkte berørt af stianlæget.   

Habitatnaturtyper: I fredningsområdet vil habitatnaturtypen Elle- og Askeskov blive påvirket at etablering 

af ny sti.  

Såfremt fredningsforslaget gennemføres skal etableres ny sti i habitatnaturtypen Elle- og askeskov, se kort 

1. Den aktuelle strækning er beliggende på matr. nr. 3g Sørup By, Grønholt i Fredensborg kommune. Der 

planlægges etablering af ny sti på en strækning af ca. 40 m. Den nye sti skal forbindes til eksisterende sti 

inde i Bramaholm Skov. 

Stien etableres under den forudsætning, at der i anlægsfasen sikres en tilpasning af anlæggene på en sådan 

måde at naturtypen ikke lider skade. Anlægsarbejdet bør udføres udenfor fuglenes yngletid for at undgå 

forstyrrelse.    

Forud for fredningsforslagets fremsættelse har Miljøstyrelsen foretaget en vurdering af anmeldepligt i 

forhold til skovlovens § 11 omhandlende bygninger, anlæg, terrænreguleringer og affald. Styrelsen har 

desuden vurderet projektet i forhold til skovlovens § 17 omhandlende beskyttelse af naturtyper og 

levesteder for arter i Natura 2000 skov. Miljøstyrelsen vurderer at anlæg af stien som foreslået i 

fredningsforslaget ikke er i konflikt med områdets bevaringsmålsætninger og dermed ikke er 

anmeldepligtigt.  

Vurdering fredningsforslagets effekt: Det forslåede stiforløb vurderes på baggrund af ovenstående ikke at 

medføre væsentlige negative ændringer for arter eller naturtyperne i Habitatområde H190.  
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Kort 1. Natura 2000 områdets udstrækning ved Møllekrogen. Den røde skravering er Fuglebeskyttelsesområde F108. I 

fredningsområdet findes skovnaturtyperne ”elle- og askeskov”, ”ege-blandskov” og ”bøg på muld” (grøn skravering). 

Den røde streg angiver eksisterende sti. Den gule streg angiver den omtrentlige placering af den forslåede nye sti. Der 

skal etableres ca. 40 m ny sti gennem ”elle- og askeskov”.  
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Kort 2. Natura 2000 områdets udstrækning ved Kobæk Vig. Af kortet fremgår habitatnaturtyperne Rigkær og Tidvis 

våd eng (gule skraveringer) samt Natura 2000 områdets udstrækning (rød skravering). Derudover er der registreret 

potentielle levesteder stor vandsalamander to steder. Den gule streg angiver den omtrentlige placering af stien. Stien 

grænser op til, men er placeret udenfor Natura 2000 området. 

 



  01/03-2019 
 

12 
 

 

Kort 3. Natura 2000 områdets udstrækning ved Klemsbjerg. Af kortet fremgår habitatnaturtyperne rigkær (mørkerød 

skravering) og elle- og askeskov (grøn skravering) samt Natura 2000 områdets udstrækning (rød skravering). Den gule 

streg angiver den omtrentlige placering af stien. Stien grænser op til, men er placeret udenfor Natura 2000 området.  
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Kort 4. Natura 2000 ved Esrum Å. Af kortet fremgår habitatnaturtyperne rigkær (mørkerød skravering) og elle- og 

askeskov (grøn skravering) samt Natura 2000 områdets udstrækning (rød skravering). Den gule streg angiver den 

omtrentlige placering af den eksisterende sti. Der skal ikke etableres ny sti i denne del af Natura 2000 området.  
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Kort 5. Stiens placering i forhold til et potentielt ynglested for havørn. Stiens omtrentlige placering er angivet med gul. 

Der er indlagt en buffer på mere end 300 m til skoven hvor havørnen var ved at bygge rede i 2007 (rød markering). 

Fredningsforslaget udlægger skoven til urørt skov for at forøge ynglepotentialet for Havørn og Rødrygget Tornskade.  

 

2.3 Beskyttede arter 
I fredningsområdet er registreret 11 såkaldte bilagsarter, der er beskyttet via habitatdirektivet, se kort 6 og 

figur 1. Da området rummer flere egnede levesteder for bilagsarterne kan der optræde flere arter, men der 

er pt. ikke kendskab hertil.  

De i habitatdirektivets bilag II, IV og V nævnte arter er beskyttet på forskellig vis, jf. nedenstående. 

Bilag II omhandler de arter, der kræver så streng beskyttelse at EU medlemslandene skal udpege habitat 

områder (se ovenstående), hvor der skal tages særlige hensyn og der ikke må foretages indgreb, der 

forringer artens udbredelse. To af de tre registrere arter er behandlet i ovenstående (afsnit 2.2) og 

beskrives derfor ikke yderligere. Endelig er bæklampret registreret i Esrum Å og Fønstrup Bæk.  

Bæklampret lever hele sit liv i vandløbene. Om foråret søger bæklampretten op i de øvre dele af vandløbet, 

hvor den gyder på steder med hastigt strømmende vand. Det er vigtigt, at bunden, hvor gydningen finder 

sted, består af sand mellem større sten. Når æggene er klækket, svømmer larverne med strømmen ned ad 
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vandløbet, indtil de når et område, hvor bunden er sandet 

eller består af finkornet mudder med højt indhold af organisk 

materiale.  

Bæklampret er afhængig af en god biologisk vandløbskvalitet. 

Sikring af en naturlig bestand af bæklampret vil derfor 

indebære, at der er rent vand i vandløbene, og en god fysisk 

variation med lavvandede grusområder, hvor strømmen er 

frisk, og mere roligtflydende dybe partier. Med henblik på at 

sikre en naturlig bestand af bæklampret skal arten dertil 

kunne vandre frit i vandsystemet mellem gydeområderne og 

opvækstområderne. Er der spærringer på vandløbene, vil det 

derfor hjælpe arten at disse fjernes.  

Hvor vandløbene løber gennem lysåbne ådale, vil 

tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året være en 

forudsætning for et godt levested for bæklampret. 

Vurdering fredningsforslagets effekt: Fredningsforslaget 

medfører ikke etablering af ny sti i nærhed af levestederne 

for bæklampret. En fredning vil derimod forhindre ændring i forhold til ugunst for bæklampret, såsom 

bebyggelse eller terrænændringer. Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretningsprojekter såsom 

genslyngning af vandløb. Endelig giver fredningen plejemyndigheden mulighed for at udarbejde en 

plejeplan der tilgodeser artens levevilkår.   

 

Bilag IV omhandler dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning i EU. Bilag IV arterne er ikke kun beskyttet 

indenfor Natur 2000 områderne, men overalt hvor de findes. Beskyttelsen omfatter også de steder, hvor 

dyrene yngler og opholder sig for at eksempelvis overvintre. Det kan eksempelvis være hule træer, hvor 

flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.  

Fem af de i alt syg bilag IV arter i fredningsområdet er flagermus, se figur 1 og 2. De er alle registreret ved 

”Badestedet” omkring Esrum Søvej. 

Flagermus er sociale dyr, der opholder sig i hhv. sommer og vinter kvarterer. Vand-, Trold- og 

Brunflagermus bruger hule træer som sommerkoloni. Skimmelflagermus bruger mest huse. 

Dværgflagermusen bruger både træer og huse. Sidst på foråret eller i forsommeren samles 

flagermushunnerne i kolonier. Alt efter art kan det være under taget på et hus, i et hult træ, eller på andre 

beskyttede og lune steder. I ynglekolonien får hver hun, omtrent midt på sommeren, én unge, visse arter 

kan dog få to. Ungerne bliver på dagopholdsstedet, også om natten, når hunnerne flyver ud for at lage 

insekter. Om vinteren går flagermus i dvale i dens vinterkvater. Troldflagermus og Brunflagermus bruger 

hule træer om vinteren, hvorimod Skimmelflagermus bruger bygninger. Dværgflagermusen bruger både 

huse og hule træer, og Vandflagermusen kan også bruge kældre, brønde og lignende steder. 

 

 

 

Bilag II arter: 

1. Bæklampret 

2. Sumpvindsnegl 

3. Stor vandsalamander 

Bilag IV arter: 

1. Vandflagermus 

2. Troldflagermus 

3. Dværgflagermus 

4. Brunflagermus 

5. Skimmelflagermus 

6. Stor vandsalamander 

7. Spidssnudet frø 

Bilag V arter: 

1. Grøn Frø 

2. Butsnudet frø 

 
Figur 1. Bilagsarter i fredningsområdet. 
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Art 
 

Udbredelse, forekomst 
og hyppighed 

Kvarterer  Flyvemåde og 
strukturtilknytning 

Jagtområder 

Vandflagermus 
 

Udbredt og almindelig i 
det meste af Danmark, 
bortset fra en række 
mindre øer. 

Sommerkvarter: 
Hule træer 
og en gang 
imellem under 
broer. 
Vinterkvarter: 
Kældre, 
kalkgruber, 
bunkers mv. og 
i hule træer. 

Moderat langsom og 
manøvredygtig flugt frit eller 
nær vegetation. Tilbringer 
omkring 95 % af sin jagttid 
helt lavt over vandoverfladen 
på søer og vandløb, hvor den 
jagter insekter. Over land 
flyver den overvejende langs 
lineære landskabselementer i 
lav højde . 

Først og fremmest over 
søer, damme og større 
vandløb. Lejlighedsvis 
over skovveje, i 
skovkanter mv. 
Også lavt over 
kronetaget i skov og 
park. 

Troldflagermus Udbredt over det meste 
af Danmark, 
bortset fra størstedelen 
af Vest- og Nordjylland. 
Ikke blandt de mest 
almindelige arter, men 
den er mere almindeligt 
forekommende end 
tidligere antaget. 

Sommerkvarter: 
Hule træer 
og bygninger. 
Vinterkvarter: 
Hule træer og 
bygninger. 

Hurtig og manøvredygtig. 
Flyver ofte nær vegetationen, 
men også helt åbent. Følger 
gerne lineære 
landskabselementer, men 
flyver også i det frie luftrum. 
Flugten forgår mest i 
mellemhøjde (5-15m). 

Arten er knyttet til 
ældre løvskov. Jager 
især i lysninger, 
over skovveje eller 
langs skovkanter, men 
også i mere 
åbent landskab og ofte 
nær søer og åer. 

Dværgflagermus Udbredt og almindeligt 
forekommende på 
øerne og det østlige 
Jylland, mens den 
mangler i det meste af 
Vest- og Nordjylland 
samt på Bornholm. 

Sommerkvarter: 
Hule træer og 
bygninger. 
Vinterkvarter: 
Bygninger og 
hule træer. 

Meget hurtig og 
manøvredygtig. Flyver gerne 
tæt på vegetation og langs 
lineære landskabselementer. 
Her flyves der i alle højder fra 
lavt til trækronehøjde. Flyver 
også i det frie luftrum, hvor 
den typisk flyver i lav til 
mellemhøjde. 

Løvtræsbevoksninger; 
parker, haver, 
skovkanter, lysninger. 
Gerne nær vandflader. 

Brunflagermus Udbredt og forholdsvis 
almindelig i det meste 
af Danmark bortset fra 
store dele af Vest- og 
Nordjylland, hvor arten 
synes at være 
begrænset af mangel 
på løvtræer med 
egnede yngle- og 
rastesteder. 

Sommerkvarter: 
Hule træer. 
Vinterkvarter: 
Hule træer. 

Meget hurtig. Flyver oftest 
højt, men af og til også i 
mellemhøjde (5-20 m). Flyver 
normalt ikke langs strukturer, 
men kan muligvis orientere 
sig efter dem når de fl yver i 
det frie rum. 

Kan observeres jagende 
højt over helt åbent 
agerland, søer og over 
skovens trækroner. Ikke 
egentlig skovtilknyttet, 
men træffes tit jagende 
over eller langs 
skovbryn og modne 
træer.  

Skimmelflagermus Har østlig udbredelse i 
Danmark med 
hovedudbredelse i det 
nordlige Sjælland, hvor 
der er en meget tæt 
bestand. Spredt 
forekomst i resten af 
landet. 

Sommerkvarter: 
Bygninger. 
Vinterkvarter: 
Bygninger. 

Flugt og jagt mest i det fri 
rum langt fra vegetationen, 
højt eller mellemhøjt (oftest 
over 20 m). Flyver normalt 
ikke langs strukturer, men 
kan orientere sig efter dem 
når de fl yver i det frie rum. 

Jager især over åbent 
landskab og søer, men 
også over skovkanter 
og levende hegn. Jager 
gerne over vejlamper. 

Figur 2. Beskrivelse af flagermus registreret i fredningsområdet. Kilde: Vejdirektoratet: Vejledning flagermus og større veje - 

Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger. 
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Ifølge Miljøministeriets forvaltningsplan for flagermus kan kritiske indgreb mv. for flagermus knytte sig bl.a. 

til skovdrift, anlæg og forurening såsom:  

 

Den i Fredningsforslaget forslåede sti vil tre steder medføre rydning af træbevoksninger, hhv. ved 

badestedet nordøst for Esrum Søvej, syd for Kobæk Bro ved Endrupvej og i Brammaholm Skov syd for 

Esrum Sø.  

Ved Badestedet vurderes de egnede levesteder for flagermus, at være de ældre træer langs søbredden 

mellem Esrum Søvej og Esrum Sø. Disse træer har en alder og struktur med revner, hulheder mv., der giver 

gode levesteder for flagermusene – særligt i sommerhalvåret. Disse træer vil ikke blive berørt af forslag til 

ny sti. Fredningsforslaget vil derimod fastholde den eksisterende træbevoksning langs søbredden som 

urørt, jf. fredningsforslagets § 4.  

På strækningen mellem Kirkestien og Badestedet nordøst for Esrum Søvej skal som konsekvens af 

fredningsforslagets gennemførsel ryddes for opvækst, da stien skal anlægges langs vejen. Der er ingen 

kendte registreringer af flagermus på strækningen. Bevoksningen vurderes dertil ikke tilstrækkelig aldrende 

til at udgøre potentielle levesteder for flagermus, men en konkret vurdering skal foretages af 

plejemyndigheden ved fastlæggelse af den endelige linjeføring.   

Ved Kobæk Bro skal ligeledes ryddes en træbevokset strækning langs øst for Endrupvej da stien skal 

anlægges langs vejen. Der er ingen kendte registreringer af flagermus på strækningen. Bevoksningen 

vurderes dertil ikke tilstrækkelig aldrende til at udgøre potentielle levesteder for flagermus, men en 

konkret vurdering skal foretages af plejemyndigheden ved fastlæggelse af den endelige linjeføring.   

I Bramaholm Skov skal eventuelt fældes træer i forbindelse med etablering af stien. Der er ingen 

registrerede levesteder for flagermus i området. Tilsynsmyndigheden skal dog i beslutningen og etablering 

af stiens endelige linjeføring tage højde for og undgå fældning af ældre træer med potentielle levesteder 

for flagermus.    

Vurdering af fredningsforslagets effekt: Det vurderes jf. ovenstående, at gennemførsel af fredningen og 

etablering af den forslåede sti ikke vil påvirke flagermusbestandens økologiske funktionalitet i væsentligt 

negativ retning.  

Endeligt giver fredningen mulighed for at plejemyndigheden kan udarbejde en plejeplan, hvori der tages 

særlige hensyn til flagermus.   

 Fældning af hule træer, træer med revner og sprækker, kapning af grene med hulheder osv. 

 Større ændringer af skovkanternes placering, forløb og beskaffenhed 

 Selektiv fældning af træer med potentiale for hulheder ved udtynding i skov 

 Plantning af nåletræer efter afdrift af gammel løvskov 

 Brud på, nedlæggelse eller anden forringelse af ledelinjer i landskabet 

 Restaureringsarbejder på gamle stenbroer over vandløb eller reparationer af revner i broer eller 

 sten-, beton- eller andre strukturer i nærheden af fersk- eller brakvandsflader 

 Reduktion af åbne vandflader, tilgroning af vandflader 

 Forringelse af miner, gamle iskældre, slotskældre og lign. som vinterkvarter 

 Vindmøller til lands og til havs 
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Bilag V omhandler dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, hvis indsamling i naturen og udnyttelse vil 

kunne blive genstand for forvaltningsforanstaltninger. EU's habitatdirektiv forpligter medlemslandene til at 

sikre, at indsamling og udnyttelse af de arter på direktivets bilag V, ikke påvirker eller hindrer, at arterne 

kan opnå såkaldt gunstig bevaringsstatus.  

Grøn frø er registeret fire steder i fredningsområdet, hhv. tre steder v. Kobæk Vig og et sted ved 

Møllekrogen. Grøn frø lever hele året i vandhuller med skov i nærheden. Derfor skal solen helst kunne 

skinne på hele det vandhul, hvor den yngler. Vandet skal være rent, og der skal være mange vandplanter. 

Den lægger sine æg i slutningen af maj. Når æggene er blevet lagt, bliver frøerne på de samme steder, som 

de har ynglet. Grøn frø er relativt mobil og kan vandrer mellem vandhuller og søer. Den grønne frø var 

tidligere almindelig mange steder, men er nu gået kraftigt tilbage og er blevet sjælden på store dele af Fyn 

og Sjælland. Det skyldes, at dens vandhuller er blevet fyldt op, groet til eller blevet forurenede. 

Butsnudet frø er registreret fire steder i fredningsområdet, hhv. v. Esrum Å, v. Klemsbjerg og v. Kobæk vig. 

Butsnudet frø trives i et afvekslende landskab med moser, enge, græsarealer, dyrkede marker, fugtige 

steder i skover og i haver. Den holder gerne til langs åer og vandrer ud i landskabet langs disse. De fleste 

opholder sig i en afstand af 100-500 m fra de vandhuller, de yngler i. De yngler i mange slags vandhuller. Fra 

helt overskyggede sumpe til helt åbne vandhuller, hvor solen kan skinne på hele overfladen. Man kan 

hjælpe butsnudet frø ved at undlade at dræne eller gødske ved vandhuller, ligesom det vil gavne arten, at 

man graver nye vandhuller. 

Vurdering fredningsforslagets effekt: 

Der skal ikke anlægges sti i umiddelbar 

nærhed af vandhuller med registreringer 

af Grøn frø og Butsnudet frø. 

Gennemførsel af fredningsforslaget og 

etablering af den forslåede sti vurderes 

derfor til ikke at have en væsentlig 

negativ påvirkning af de to frøarter.  

Endeligt giver en fredning mulighed for at 

plejemyndigheden via en plejeplan kan 

sikre gode levevilkår i og omkring søerne 

og derved medvirke til at arterne opnår 

gunstig bevaringsstatus. 

 

 

  

Kort 6. Registrerede bilagsarter inden for fredningsområdet. 
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Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper 
I fredningsområdet findes der i alt 79,3 ha registreret § 3 arealer. Fredningen medfører et forbud mod 

tilstandsændringer herunder sprøjtning, gødskning og kalkning af disse arealer. Fredningen giver desuden 

plejemyndigheden en ret til – efter forudgående drøftelse med ejeren – at foretaget pleje det medvirker til 

at opfylde fredningens formål. Der kan som led i plejen eks. ske rydning af opvækst eller laves aftaler om 

afgræsning eller høslet.  

Den forslåede sti vil betyde etablering af ny sti i tre § 3 områder. Det drejer sig om to moseområder hhv. 

nord for ”Badestedet” og ved Kobæk Vig, samt et engområde syd for Kobæk Vig, se kort 7-9.  

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde 

dyr og planter. De konkrete indgreb i forbindelse med etablering af stien skønnes ikke at medføre nogen 

afgørende forrykning af tilstanden i naturområderne og samlet set vurderes fredningsforslagets at være 

naturforbedrende. 

Det er, jf. fredningsforslagets § 8, op til plejemyndigheden, at etablere de nødvendige spange og broer til at 

sikre sammenhæng i stisystemet. Det er ligeledes plejemyndigheden træffer beslutning om den endelige 

linjeføring og vurderer hvilke anlæg der er bedst egnede til formålet. Stien etableres på strækningen 

gennem § 3 naturområderne under den forudsætning at den naturlige hydrologi og naturtilstand ikke 

påvirkes i en væsentlig negativ retning. Det kan eksempelvis være ved en bro eller en såkaldt boardwalk i 

de fugtige områder. 

 

 

Kort 7. Delstrækning af den forslåede sti. Stien passerer her i grænsen mellem en § 3 eng og mose samt et vandløb syd 

for Kobæk Vig.  
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Kort 8. Delstrækning af den forslåede sti. Stien går i kanten af eng og overdrev og passerer en § 3 mose ved 

Badestedet vest for Esrum Søvej. 
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Kort 8. Delstrækning af den forslåede sti. Stien passerer et moseområde og går i kanten af en eng ved Kobæk Bro. 

 

2.4 Konklusion biologisk mangfoldighed 
Det vurderes på baggrund af denne konsekvensvurdering, at stien ikke vil medføre en væsentlig negativ 

påvirkning af de arter og naturtyper der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, arter 

omfattet af habitatdirektivet eller § 3 naturtyper. Fredningsforslaget tilsidesætter ikke de almindelige 

lovmæssige krav til de beskyttede arter og der skal således i beslutningen og etablering af stiens endelige 

linjeføring tages højde for disse. Plejemyndigheden er således fortsat forpligtiget til at foretage en endelig 

vurdering af potentielle og aktuelle levesteder for beskyttede arter. Jf. Naturbeskyttelseslovens § 29a. 

Endelig får tilsynsmyndigheden mulighed for via en plejeplan, at tilgodese og beskytte forholdene for de 

beskyttede arter og naturtyper i fredningsområdet. 
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3.Konsekvensvurdering - Landskab 
 

Store dele af det forslåede fredningsområde er i kommuneplanerne for de respektive kommuner udpeget 

til bevaringsværdigt landskab. 

Fredningsforslaget skal jf. fredningsformålet bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab 

med store udsyn over det markante istidslandskab og over Esrum Sø. Landskabet bliver med fredningens 

gennemførsel yderligere beskyttet mod tilstandsændringer som eks. tekniske anlæg, bebyggelse, 

beplantning mv.  

Fredning giver plejemyndigheden mulighed for at udarbejde en plejeplan for området. En plejeplan vil 

kunne sigte på at holde landskabet åbent og bl.a. sikre udsigterne til og fra Esrum Sø. 

Fredningsforslaget indebærer etablering af ny sti. Stien skal etableres som en rekreativ sti, der er tilpasset 

landskab. Den er så vidt muligt placeret ud fra de visueller vurderingskriterier, hvor terræn, driftsbygninger 

eller beplantning begrænser udsynet til stien. Der henvises til fredningsforslagets bilag 5, hvori stiens 

placering beskrives og forklares.  

På den nye sti begrænses færdslen til fodgængere. Dette vil dels give mindre færdsel i området og samtidig 

sikre, at færdslen er ”stille og rolig”.  Dertil er der lagt stor vægt på, at den nye sti forbinder eksisterende 

veje og indgår i det samlede overordnede stisystem i regionen.  

3.1 Konklusion vedr. landskab 
Det vurderes på baggrund af denne konsekvensvurdering, at landskabsbeskyttelsen forstærkes ved 

fredningsforslagets gennemførsel og at stien ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af de 

landskabelige bevaringsværdier. 

 

4. Konsekvensvurdering – Befolkningen, levevilkår, materielle goder og 

menneskers sundhed 
 

Offentlighedens adgangsmuligheder 

Offentligheden har i dag begrænset adgang til Esrum Sø og dens omgivelser. Det er dog muligt at færdes 

langs søens vestlige bred fra Nødebo til Esrum kanal gennem Gribskov. Det er også muligt at tilgå søen ved 

Stenholt Mølle. Her ligger en offentlig p-plads, hvorfra der går en sti gennem de tidligere tørvegrave ned til 

fugletårnet ved søens bred. Øst og nord for Esrum Sø er adgangsforholdene knap så fordelagtige. Her kan 

offentligheden stort set kun færdes på de offentlige landeveje omkring søen. 

Fredningsforslaget skal jf. fredningsforslagets formål skabe mulighed for etablering af en sti ved Esrum Sø. 

Stien skal etableres som en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab. Stien foreslås etableret som en 

rekreativ sti, hvor brugernes oplevelse af natur, kultur og landskab prioriteres højt, og hvor hensynet til 

naturen og hver enkelt grundejer er tungtvejende. Det er muligt for plejemyndigheden, at opsætte skiltning 

som formidler karakteristiske forhold i natur- og kulturlandskabet omkring Esrum Sø.  

 

Menneskers trivsel er i høj grad påvirket af mulighederne for motion og ophold i naturen. Man kan bruge 

naturen og det åbne land til at få koblet af fra hverdagens stress og jag og skabe rum til ro og fordybelse. 
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Effekten af natur og friluftliv kan måles i borgernes livskvalitet og sundhed1. Forbedring af 

adgangsmulighederne til Esrum Søs omgivelser vurderes derfor at have en positiv påvirkning befolkningens 

gennerelle sundhed og levevilkår. 

 

 

Sti på privat ejendom 

Den forslåede sti vil særligt berøre de lodsejere, som er omfattet at forslag til ny sti. Påvirkningens karakter 

er i høj grad subjektiv og derfor vanskelig at kvalificere. Påvirkningen må dog generelt formodes at være 

negativ, da offentlighedens færdsel på stien kan opfattes som en forstyrrelse af privatlivets fred og en 

indskrænkning af den private ejendomsret.  

En fredning har ekspropriationslignende karakter, idet den indeholder hel eller delvis afståelse af bestemte 

rettigheder over de omfattede ejendomme – i dette tilfælde en etablering af sti på privat ejendom. Derfor 

har fredninger en særlig myndighedsstruktur med en bestemt procedure, og der bliver udbetalt erstatning 

til lodsejer. Erstatningens størrelse svarer til nedgangen af handelsværdien for den pågældende ejendom. 

Såfremt der skal anlægges en sti vil den pågældende lodsejer altså blive økonomisk kompenseret for det 

område der berøres af stien. Dertil kan der udbetales erstatning såfremt der kan dokumenteres et tab af 

ejendommens herlighedsværdi. Erstatningens størrelse fastsættes af Fredningsnævnet ved sagens 

afslutning, såfremt nævnet beslutter at sagen skal gennemføres.    

 

4.1 Konklusion vedr. befolkning, levevilkår mm.  
Det vurderes på baggrund af denne konsekvensvurdering af fredningsforslagets gennemførsel vil give 

offentligheden forberedende muligheder for at opleve naturen, landskab og kulturhistorie i området. Det 

forslåede stiforløb vil skabe et sammenhængende stisystem i landskabet omkring Esrum Sø hvilket 

forventes at påvirke de rekreative interesser i området positivt.  

Etablering af stien og den efterfølgende færdsel herpå kan medføre en negativ påvirkning af de berørte 

lodsejere. Der vil i forbindelse med fredningssagen derfor blive udbetalt økonomisk erstatning til lodsejere.  

 

 

5. Overvågning 
Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag som følge af fredningsforslaget. Overvågning i Natura 2000 

området kunne medføre tiltag som kan effektiveres via. en plejeplan. Plejemyndigheden har dertil 

mulighed for særskilt at monitere udviklingen og foretage aktive beskyttelses- og plejetiltag via plejeplanen.  

 

 

 

                                                           
1 https://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/79840/hftetfriluftsliv1.pdf 
 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/79840/hftetfriluftsliv1.pdf

